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Christina har ordet . . .
Nya ordförande i
många avdelningar
Omkring 30 av SWEAs 76
lokalavdelningar byter i år
ordförande. De kommer att
presenteras på respektive
regionsidor på www.swea.org
inom kort.
SWEA-Nytt önskar dem alla
varmt välkomna!

Rundtur i SWEA-land
Se vad som hänt i SWEAavdelningar runt om i världen.
Läs mer >>>

Hej alla Sweor!
Så har vi nått vårt jubileumsår och kan gratulera
varandra till den härliga förening som vi alla
tillsammans utgör. Entusiasm och positiva vindar
kommer från hela världen.
Den 13 februari hade jag glädjen att vara med och inviga SWEA
Barcelona med nära 80 nya medlemmar. Det som verkligen gav en
kick var att se alla de unga, några var gravida och andra var döttrar
som var där med sina mammor. Skönt när SWEA går i arv till nästa
generation, något som jag vet att vi kommer att se mer av i
framtiden. De hade redan anammat SWEAs ”moster/mentor-program”
för att se till att alla medlemmar får tillgång till informationen på
nätet, även de som inte har egen dator. Att sprida det här
nyhetsbrevet så att alla får ta del av det är alldeles speciellt viktigt.
SWEA Internationals styrelse har årsmöte i Tägerwilen, utanför Zürich
den 2 april och passar på att fira SWEA Zürich 15-års-jubileum samma
kväll—för info se deras hemsida.
Jubileet: Alla evenemang, förutom konferensen, är helt utsålda
och en väntelista har upprättats. Man kan alltid besöka den fina
utställningen av småhästar, ritade av skolbarn från utlands-skolorna,
som arrangeras på Bredablick på Skansen och konstutställningen på
Millesgården varar hela sommaren. Picknicken är också öppen för alla.
Anmälningstiden till konferensen är förlängd till den 1 mars och har
öppnats för gäster och vänner. Ett 30-tal platser finns ännu kvar.
Senaste tillskotten till talarlistan är Ebba Lindsö, vd för Svenskt
Näringsliv (ej bekräftat), Kai Hammerich, generalsekreterare för Invest
in Sweden Agency (ISA) och ambassadör Örjan Berner från SVIV
SWEA-hästarna kommer att pryda Strandvägen under juni och
invigningen sker den 6 juni kl 13. Sedan får de stå och beta på
Skansen tills mitten av augusti. Svenskt Tenn har generöst ställt sina
lokaler till förfogande för trötta fötter under jubileet så vi samtidigt
kan njuta av alla Josef Franks vackra alster.

Sweor! Sikta in er redan nu på
New Orleans!

Internationella
Kongressen
äger rum den 6-10 april 2005
på Hotel Astor vid Canal och
Bourbon Street.
Läs mer

>>>

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_1_04.htm

Just nu är det många byten i alla styrelser i lokalavdelningarna. Tänk
på att ni alla kan få SWEAs arbetsintyg för den styrelse-uppgift ni
sysslat med under utlandsvistelsen. Avdelnings-ordföranden skriver
dessa intyg för sina styrelsemedlemmar (mallar finns på SWEAs
Kanslisida) och jag skriver dem gärna för avgående
avdelningordförande.
Planeringen av SWEAs första internationella kongress har redan
startat. Den kommer att äga rum i New Orleans den 6-10 april, 2005.
Boka tiden redan nu.
Slutligen vill jag återigen uppmana er alla att bli individuella
medlemmar i SVIV (Svenskar i världen). Deras arbete är av yttersta
vikt för oss alla som lever utomlands. De tar t.ex. upp frågor gällande
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Sommardagar i
Glasriket
Välkommen till Småland och det
härliga Glasriket den 7-9 juli
2004. Vi träffas i den historiska
och underbara sommarstaden
Kalmar.

regleringar som fördyrar och försvårar utlandsstationering och de
arbetar för ökade resurser till svenskundervisningen i utlandet. Sweor
har specialpris på SEK 250 per år.
Hemsida: www.sviv.se och email: svenskar.i.varlden@sviv.
De flesta av er önskas en härlig vår, men er söder om linjen önskar
jag en mild och ljuvlig höst.
SWEA-kram

Läs mer >>>

Nytt SWEA-stipendium instiftat

Många nya SWEA-Blad från hela
världen finns nu att läsa på
webben!
Läs dem alla >>>

Sigrid Paskell testamenterade, innan sin bortgång, hela sin
kvarlåtenskap till SWEA International. Hennes namn kommer att
leva vidare inom SWEA genom ett nyinrättad stipendium, som
kommer att tilldelas en person verksam inom scenkonsterna, detta
enligt Sigrids önskemål.
Stipendiet kommer att delas ut för första gången i samband med
vårt 25-årsjubileum i Stockholm juni 2004.
Läs mer

Vad hände inom SWEA
2003?
Mycket har hänt inom SWEA
under 25 år. Vid 10-årsjubileet
utnämndes SWEAs första ÅSK
(Årets Svenska Kvinna). SWEA
International tilldelas Positiva
Sverigepriset 1994. Intåg på
webben gjorde SWEA med sin
första webbsajt redan 1996.

>>>

SWEAS Idébank
Vid RM i Oslo (VEMA) hösten
2003 diskuterades bl.a. hur man
inom regionen (och övriga SWEAland) skulle kunna hjälpa
varandra och ta del av varandras
erfarenheter. En samlingsplats för
detta skulle finnas och idén till
”SWEAs Idébank” föddes

Läs mer >>>

Läs mer >>>

Värva medlemmar och
vinn!

Invigning av SWEA
Barcelona

Varje månad t.o.m. juni 2004
kommer vi att lotta ut en present
bland de Sweor som hör av sig
med tips om medlemsvärvning!
Läs mer

Lite då och då är det bra att bli
påmind om Netikett och att hålla
antivirusprogrammen
uppdaterade!

äger rum i Tägerwilen, Schweiz
den 2 - 4 april. Det blir det
andra årsmötet efter
omorganisationen och det är ett
rent arbetsmöte. Alla Sweor är
välkomna som åhörare. SWEA
Zürich fyller samtidigt 15 år och
möjlighet finns att deltaga i
deras jubileums- middag.
Läs mer >>>

Har vi virus i SWEA?

>>>

Om Netikett

SWEA Internationals
Årsmöte 2004

Fredag den 13 är i Spanien en
lyckodag och då invigdes SWEA
Barcelona av Christina Moliteus.

SWEA har återigen drabbats av
en virus epidemi. Det är vi långt
ifrån ensamma om och tyvärr
inte något vi kan komma undan.
Vi liksom alla andra drabbas
därför att vi använder e-mejl och
vi surfar på webben - och det
gör vi mycket inom SWEA!
Läs mer >>>

Bilder och mer >>>

Läs mer >>>

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_1_04.htm

Page 2 of 4

SWEA-Nytt Nr1 2004

8/29/11 10:03 PM

"En av oss"

Intervju med Marianne Ayadi,
SWEA Tunisien, som arbetar med
svensk-tunisiska relationer.
Läs mer >>>

Ny Månadens Avdelning

Medlemsförmån för dig
som vill läsa svenska
böcker
Pocketklubben.se lanserar
prenumeration på aktuella
pocketböcker på svenska och
erbjuder alla Sweor en reducerad
prenumerations-avgift de första
tre månaderna. Böckerna skickas
över hela världen, fraktfritt inom
Sverige och mot viss
portokostnad till utlandet.
Bokklubbar, där deltagarna läser
samma bok, kan enklare göra
beställningar. För tips om att
starta en bokklubb hör av dig på
e-post till benefits@swea.org
Läs mer om dessa och andra
förmåner >>>

SWEAs
Rumsförmedling
(tidigare Bed & Breakfast) är en
av de mest fantastiska
förmånerna du som är Swea kan
utnyttja!
Läs mer >>>

Nordic Reach
Nordic Reach är ett modernt
“Life style” magasin som skriver
om kultur, mode, design, mat,
natur mm. Fördelaktig
prenumeration för boende i USA.
Läs mer >>>

Förslag till
medlemsförmåner?
Om du har förslag på andra
medlemsförmåner för oss Sweor,
skicka gärna ett e-mail till
benefits@swea.org.

Bilder och mer >>>

Läs tidigare utgåvor på webben

Regionmöten 2004
VEMA + OEMA i Dublin 28 - 31 oktober
MEMA i Tunisien 5-7 november
ASIEN i Singapore 13 - 16 oktober
VAME i San Diego 23 - 24 oktober
MAME i Denver 8 - 10 oktober
OAME i North Carolina 8 - 10 oktober (preliminärt datum)

Annonsera med SWEA!
Sätt upp din annons på "Annonspelaren" på www.swea.org! Kontakta
advertising@swea.org för priser och mer information.

Tack till SAS

som erbjuder specialpriser på flyg från USA till Stockholm i samband med
SWEAs 25-årsjubileum.
Mer information >>>

Möt dagens Sverige! En

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_1_04.htm
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Full fart i Stockholm Jubileumskommitténs
ansikten!
Läs mer
Besök Jubileumswebben!
Från www.swea.org klicka på
hästen i logon som härovan!

>>>

Möt dagens Sverige! En
hel dag av kunskap och
glädje!
Seminariet är nu öppet för
medföljande och vänner. De är
välkomna att faxa in sin
anmälan till SWEA's kansli på nr.
+ 46 8 663 59 18
Sista anmälningsdatum förlängd
till 1 mars.
Läs mer >>>

Skicka SWEA-Nytt vidare till de Sweor som inte fått nyhetsbrevet,
tryck ut och dela med dig till dem som inte har e-post!
Direkt adress till SWEA-Nytt på webben är swea_nytt_1_04.htm
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